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Palveluntuottajaa koskevat tiedot 

Palveluntuottaja 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite 

Palveluntuottajan Y-tunnus: 0216462-3 

Toimintayksikön nimi 

Perhon toimintakeskus  

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen 

Vehmassuontie 9, 69950 Perho 

Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä 

Kehitysvammaisille suunnattua työ- ja päivätoimintaa 

Toimintayksikön katuosoite: Vehmassuontie 9, 69950 Perho 

Toimintayksikön vastaava esimies: Marko Hotakainen, vs.palveluesimies, 040 804 3882, säh-

köposti marko.hotakainen@soite.fi  

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat  

Soite voi järjestää asiakkaan palvelun omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelein. 

Palvelusetelituottajat ja käytössä olevat palvelusetelilajit löytyvät palse.fi sivuilta. 

Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet (4.1.2) 

Toiminta-ajatus 

Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialueen toiminta-ajatus: 

Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa palvelut tasavertaisesti, 

mailto:marko.hotakainen@soite.fi
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laadukkaasti ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Palvelut tukevat itsenäistä 

selviytymistä ja toimintakykyä sekä vähentävät esteitä normaaliin elämään. Tavoitteena on 

mahdollisuus toimia itsenäisinä, omasta elämästä päättävinä kansalaisina. 

Kehitysvammahuoltoa ja vammaispalvelua toteutetaan ensisijaisesti peruspalveluina, joita 

täydennetään tarvittaessa erityispalveluilla. 

Asiakkaat ovat tällä hetkellä kaikki perholaisia kehitysvammaisia. Osa tulee omista kodeis- 

taan ja osa asuntola Aamuruskosta sekä Aamuruskon tukiasunnoista. 

Arvot ja toimintaperiaatteet 

Yksikön arvot on johdettu Soiten arvoista. Työssämme tulee näkyä arvostava kohtaaminen, 

jossa jokainen ihminen on meille tärkeä. Avoimuus ja osallisuus toteutuvat rehellisyytenä niin 

työssä kuin kaikissa toiminnoissa sekä yhdessä tekemisenä. Jokainen työskentelee vastuul- 

lisesti sekä jokainen on yhdenvertainen. 

Yksikön toimintaperiaatteina noudatamme asiakkaan yksilöllistä ja turvallista toimintaa. Asi- 

akkaan perhe on tärkeä yhteistyötaho. Päivittäisessä toiminnassa tärkeää on kuntouttava 

työote. 

Riskinhallinta (4.1.3) 

Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkoh-

tia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäris-

töstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. 

Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työ-

yhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän 

omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. 

Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat 

Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriit-

tiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on 
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vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen 

riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, 

analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että ris-

kinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. 

Haittatapahtumat raportoidaan HaVa-järjestelmän kautta, sekä käsitellään yhteisissä tiimi- 

palavereissa, jotta ne tulevat tiedoksi kaikille ja samalla pyritään miettimään toimenpiteitä, 

joilla voidaan ehkäistä vaaratapahtumien syntyminen. 

Riskinhallinnan työnjako 

Yksikön esimiehen tehtävänä on valvoa turvallisuusasioiden toteutuminen yksikössä. Samoin 

jokaisen työntekijän vastuulla on omalta osaltaan huolehtia riskienhallinnan toteutumisesta 

yksikössä sekä olla mukana laatimassa ja päivittämässä omavalvontasuunnitelmaa. 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän johtoryhmä ja turvallisuustyö- 

ryhmä antavat ohjeet riskien arvioinnista. Palvelualuejohtajat vastaavat siitä, että vastuu- 

aluejohtajat toteuttavat riskienhallintaa (riskienhallintapolitiikka) sovituilla menettelytavoilla 

sekä heidät on perehdytetty ja koulutettu riskienarviointiin. Riskienhallinnan avulla pyritään 

tunnistamaan, poistamaan tai pienentämään tunnistettuja riskejä, jotka ovat toiminnan kan- 

nalta merkityksellisiä 

Riskien tunnistaminen 

Riskienhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet yk- 

sikössä tunnistetaan. 

HaVA on potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja 

tietotekninen työkalu. Henkilökunta tekee kaikista läheltä piti-tilanteista sekä itselleen tai asi- 

akkaalle tapahtuneista poikkeamatilanteista sähköisesti ilmoituksen ja lähettävät sen lä- 

hiesimiehen käsiteltäväksi. 

Myös asiakkaalla tai asiakkaan läheisellä on mahdollisuus tehdä ilmoitus vaaratapahtumasta 

soite.fi sivuston kautta. 
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Epäkohdat, riskit ja laatupoikkeamat käsitellään ja niistä keskustellaan tiimipalaverissa. 

Riskien käsitteleminen 

Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi 

ja raportointi. Vastuu riskienhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on pal- 

velun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Hait- 

tatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvit- 

taessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapah- 

tuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. 

HaVa järjestelmällä ilmoitetut haittatapahtumat ja läheltä piti- tilanteet käsitellään yksikön pal-

veluesimiehen tai vastaavan ohjaajan toimesta ja ne sekä korjaavat toimenpiteet käydään 

läpi yksiköiden kokouksissa. Dokumentaatio ilmoituksesta korjaaviin toimenpiteisiin toteutuu 

HaVa järjestelmässä. 

Asiakkaaseen ja hänen läheiseensä otetaan mahdollisimman pian yhteyttä tapahtuman jäl- 

keen ja sovitaan menettelytavasta heille sopivalla tavalla. Heille annetaan tarvittaessa ohjeis- 

tus muistutus- ja kantelumenettelystä sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot. 

Korjaavat toimenpiteet 

Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja Vahinko ja haittatapahtumien varalle määritel- 

lään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpi- 

teitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen 

muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja 

-ilmoitukset. 

Haittatapahtuma käydään läpi palveluesimiehen kanssa joko välittömästi tai viikkopalave- 

rissa. Tilanteen vaatiessa ollaan yhteydessä asiakkaan lähiomaiseen, edunvalvojaan, asumis- 

yksikköön, vakuutusyhtiöön. Tapahtumat kirjataan nopeasti HaVa-ohjelmaan ja ryhdytään tar- 

vittaviin toimenpiteisiin tapahtuman uusiutumisen estämiseksi. 

Muutoksista tiedottaminen 
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Muutoksista tiedotetaan sähköpostilla, kokouksissa, Soitenetin kautta. Ulkoisiin yhteistyöta- 

hoihin ollaan tarvittaessa yhteydessä. 

Omavalvontasuunnitelman laatiminen (3) 

Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt 

Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. 

Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. Omavalvonnan suunnitte- 

luun on osallistunut Perhon toimintakeskuksen henkilökunta. 

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: 

Marko Hotakainen. marko.hotakainen@soite.fi 040 804 3882 

Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakas- 

turvallisuuteen liittyviä muutoksia sekä vuosittain Soiten ohjeistuksen mukaisesti. 

Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? 

Omavalvontasuunnitelma päivitetään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin, mikäli toi- 

minta tai yhteystiedot muuttuvat. 

Omavalvontasuunnitelman julkisuus 

Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, 

että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä 

pyyntöä tutustua siihen. 

Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? 

Omavalvontasuunnitelma on nähtävissä toimintayksikössä ilmoitustaululla, perehdytyskansi- 

ossa sekä Soiten verkkosivuilla.  

mailto:marko.hotakainen@soite.fi
http://www.soite.fi/
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Asiakkaan asema ja oikeudet (4.2) 

Palvelutarpeen arviointi 

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, 

läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näke- 

mys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion 

kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen 

mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat 

fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan 

huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät ku- 

ten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien 

vähyys tai kipu. 

Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan – mitä mittareita arvioinnissa käytetään? 

Palvelupyynnön tultua asiakkaaseen otetaan yhteyttä 7 arkipäivän kuluessa. Tällöin tehdään 

alustava kartoitus ja sovitaan tarvittaessa kartoituskäynti. 

Kartoituskäynnin perusteella aloitetaan palvelusopimuksen tekeminen ja aina laaditaan pal-

velutarpeen arvioinnin yhteydessä lakisääteinen palvelusuunnitelma. Apuna palvelutar- 

peen arvioinnissa on RAI toimintakykymittari, jota päivitetään puoli vuosittain 

Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen ar-

viointiin? 

Asiakkaan luvalla läheinen voidaan pyytää osallistumaan palvelutarpeen arviointia varten so- 

vitulle kotikäynnille. Läheisillä on tärkeä rooli asiakkaan tilanteen kuvaamisessa. Läheisiltä 

saadaan usein tärkeää taustatietoa henkilön toimintakyvystä. 

Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma 

Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua 

tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Toimintakeskuksessa käytössä on toteuttamissuu- 
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nittelma. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja 

kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, 

joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun 

järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista.  

Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

Esim. hoito- ja palvelusuunnitelma tai muu asiakassuunnitelma tehdään yhdessä asiak- 

kaan/läheisen/tai hänen edustajansa kanssa, suunnitelma annetaan asiakkaalle ja se päivi- 

tetään asiakkaan tilanteen muuttuessa tai vähintään kahdesti vuodessa. Hoito- ja palvelu- 

suunnitelma on selvitys asiakkaan toimintakyvystä ja voimavaroista sekä yhdessä sovituista 

asioista ja suunnitelluista kotihoidon palveluista. Kehitysvammaisen asiakkaan palvelusuun- 

nitelmassa palvelun tarve on määritelty vammaispalvelun, sosiaalityön ja erityishuollon joh- 

toryhmän toimesta. 

Toimintakeskuksessa käytössä on toteuttamissuunnitelma. 

Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään 

tehtävillä kirjauksilla. 

Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja 

toimii sen mukaisesti? 

Henkilökunnan edustaja on mukana palvelu-, kuntoutus- kuin aktivointisuunnitelmien tekemi- 

sessä ja kaikista tulee kirjallinen asiakirja yksikköön, missä asiakas on. Mukana ollut henki- 

lökunnan edustaja kertoo sanallisesti muulle henkilökunnalle suunnitelman sisällöstä. Asiak-

kaille sovitut palvelut kirjataan asiakas- ja potilastietojärjestelmään. 

Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 §) 

Ei koske yksikköä 

Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? 

Ei koske yksikköä 
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Asiakkaan kohtelu 

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen 

Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henki- 

lökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oi- 

keudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön 

fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaa-

lihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemää- 

räämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita ku-

ten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdolli-

suutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? 

Henkilökohtaiset asiat keskustellaan kahden kesken tai ohjaajien läsnä ollessa. Jokaista 

asiakasta kannustetaan ilmaisemaan omia mielipiteitään ja kunnioittamaan myös muitten asi-

akkaitten mielipiteitä. Tavoitteena on, että töitä tarjottaessa annetaan asiakkaalle mahdolli-

suus valita useasta vaihtoehdosta mieluisin työ. Omia henkilökohtaisia tarvikkeita ja vaatteita 

varten on jokaisella oma pukukaappi. 

Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet 

Sosiaalihuollon asiakkaan työ- ja päivätoiminta perustuvat ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, 

ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoi- 

tustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämis- 

oikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai 

turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asi- 

anmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoimenpiteet on toteutettava lievimmän rajoittami- 

sen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. 

Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? 

Työ- ja päivätoiminnassa ei ole käytössä rajoitustoimenpiteitä. Asiakkaan tai muun henkilön 
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terveyden tai turvallisuuden ollessa uhattuna käytössä on vain ratkaisuja, joista kirjataan välit-

tömästi sosiaaliefficaan ja tehdään HaVA-ilmoitus, sekä ollaan yhteydessä asiakkaan omai-

seen. 

Asiakkaan kohtelu 

Yksikössä tulee kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan 

käytökseen asiakasta kohtaan. Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asi- 

akkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työnteki-

jän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai joh- 

tavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopi- 

mukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. 

Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen koh-

telu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tar-

vittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta kohdannut hait-

tatapahtuma tai vaaratilanne? 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa esimiehelle, jos huomaa epäasiallista kohte- 

lua. 

Käytössä on myös palvelun laatuun liittyvä palautelomake. Palautelomake löytyy myös verk- 

kosivuilta. 

Asiakkaaseen ja/tai hänen edustajaansa otetaan mahdollisimman pian yhteyttä tapahtuman 

jälkeen ja tilanne selvitetään. Tarvittaessa heitä ohjataan tekemään muistutus tai ottamaan 

yhteys sosiaali- ja potilasasiamieheen. Asia käsitellään palautteiden käsittelystä laaditun oh-

jeen mukaisesti. 

Asiakkaan osallisuus 

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen 

Eri ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olen- 

nainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. 
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Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on syste- 

maattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. 

Palautteen kerääminen 

Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omaval-

vonnan kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään? 

Soitella on käytössään sähköinen palautejärjestelmä, jonka avulla käsitellään ja tilastoidaan 

kaikki saatu palaute. Asiakaspalauteviikko toteutetaan kerran viikossa. 

Systemaattista asiakaspalautetta kerätään asiakkailta ja läheisiltä kerran vuodessa. 

Asiakas voi antaa palautetta soite.fi sivuston kautta suoraan palautejärjestelmään. Kirjallinen 

asiakaspalaute voidaan jättää myös toimintayksikköön. Kirjallinen palaute voi olla myös toi- 

mintayksikölle osoitettu vapaamuotoinen kirje. 

Asiakaspalautteet käsittelee yksikön esimies. Vastaus tulee antaa kirjallisesti viimeistään 

kahden viikon kuluessa, mikäli asiakas on pyytänyt palautteeseen vastausta. Vain asialliset 

palautteet käsitellään. 

Yksikössä toteutetaan läheisten ilta vähintään kerran tai kahdesti vuodessa, jolloin on mah- 

dollisuus myös antaa suullista palautetta ja tulla kuulluksi. 

Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä 

Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? 

Asiakaspalautteet käsitellään, tilastoidaan ja luokitellaan sähköisessä palautejärjestelmässä. 

Havaittuihin epäkohtiin määritellään kehittämistoimenpiteet, jotka toteutetaan ja kirjataan pa- 

lautejärjestelmään. Yksikön saaman palautteen perusteella toimintaa parannetaan asiakas- 

lähtöisesti. 

Asiakkaan oikeusturva 

a) Muistutuksen vastaanottaja 
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Soite, Kirjaamo, Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola 

b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Sosiaali- ja potilasasiamies Tina Sandström, puhelin 044-7232309. Sosiaali ja potilasasia-

miehen palvelut ovat maksuttomia. 

Sosiaaliasiamiehen toiminta perustuu lakiin Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk- 

sista (812/200). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakasta kohteluun, osallistumi- 

seen, oikeusturvaan ja sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Sosiaaliasiamies toimii myös Soiten ostamien sosiaalipalveluiden sosiaaliasiamiehenä. 

Sosiaaliasiamies ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisussa ja antaa neuvontaa päätök- 

siä koskevien valitusten tekemiseen. Sosiaalipalveluja koskevissa ristiriitaisissa tai epäsel- 

vissä tilanteissa kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä henkilökuntaan tai sosiaalihuoltoa kos-

kevan päätöksen tehneeseen työntekijään. Sosiaaliasiamies avustaa muistutuksen teossa, 

mikäli asiakas kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. 

Sosiaaliasiamies tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi 

ja toteuttamiseksi. Asiamies seuraa asiakkaiden aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain ra-

portin kunnan- ja kaupunginhallituksille. 

c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista 

Puhelin 029 553 6901 ma-pe 9-15, kesäaikana 10-14. 

Neuvonta ja sovittelu kuluttajaoikeudellisissa ongelmissa, joiden osapuolia ovat kuluttaja ja 

yritys, esimerkiksi tavaran ja palvelun virheen hyvitys, sopimukset, maksaminen. 

d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitel-

lään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? 

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) tarkoituksena on muun ohella edistää asiakkaan oi- 

keutta hyvään palveluun ja kohteluun sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Lain 

23 § mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä saamastaan kohtelusta muistutus toimintayksikön 
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vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. 

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) korostetaan potilaan oikeutta laadultaan 

hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Lain 10 § mukaan terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai 

siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveyden- 

huollosta vastaavalle johtajalle. 

Sosiaali- ja terveystoimen muistutuslomakkeet löytyvät verkkosivuilta soite.fi. 

Muistutukset osoitetaan keskitetysti sosiaalijohtajalle. Muistutusmenettelyssä on kuitenkin 

syytä korostaa, että asiakkaita tulee aina ensisijaisesti ohjata selvittämään tilannetta heidän 

asiaansa hoitaneiden henkilöiden tai esimiesten kanssa heti, kun ongelmia ilmenee. Mikäli 

ongelmat eivät ratkea keskustelemalla, toimintayksikön henkilökunnan ja sosiaaliasiamie- 

hen/potilasasiamiehen on autettava asiakasta ongelmien selvittelyssä ja tarvittaessa muistu- 

tuksen tekemisessä. Muistutuksen asianmukainen käsittely on osa palvelujen hyvää laatua ja 

laadun kehittämistä. 

e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 

1-4 viikkoa 

Palvelun sisällön omavalvonta (4.3) 

Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta 

a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 

edistäminen 

Palvelusuunnitelmassa kootaan asiakkaalle tarpeellinen kuntoutumista, hyvinvointia ja kas- 

vua edistävä toiminta ja palvelut. Toimintakeskuksen henkilökunta kirjaa päivittäin Sosiaa- 

liEfficaan huomiot. Asiakkaille on tehty RAI-arviointi, mitä hyödynnetään asiakkaan hyvin- 

voinnin edistämiseen. 

b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen 
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- 

Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäi-

seen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Miten asiak-

kaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden 

toteutumista seurataan? 

Palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä tarkistetaan tavoitteiden toteutumista ja 

apuna on Lifecare ja Sosiaaliefficakirjaukset sekä RAI-arviointi. Toimintayksikössä henkilö-

kunta keskustelee asiakkaan tavoitteista ja niiden toteutumisesta ja pidetään yhteyttä asiak-

kaan verkostoon: sosiaalityöntekijä, mielenterveystoimisto, kehityspoliklinikka, työvoimaviran-

omainen, aikuissosiaalityö, kriminaalihuolto ja asiakkaan läheiset. Yhteistyössä myös asu-

mispalveluyksiköiden kanssa. 

Ravitsemus 

Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen 

saantia sekä ravitsemuksen tasoa? 

Henkilökunta ruokailee yhdessä asiakkaiden kanssa (esimerkkiruokailu) sekä tekee asiasta 

tarvittavat huomiot ja toimii niiden mukaisesti. 

Hygieniakäytännöt 

Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat 

asettavat hygieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hy-

gieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. 

Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkai-

den tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkai-

den hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? 

Henkilökunta huolehtii, että asiakkaat pesevät säännöllisesti kädet ja aina ennen ruokailua, 

käsihuuhde on käytössä yksikössä. Ohjaaja ohjaa hygieniassa, yksikössä on kuvalliset ohjeet 

käsien pesusta, suojaimet ovat käytössä, tarvittaessa ruokalaput, käsineet. Keittiöllä toimi- 
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taan laaditun omavalvontasuunnitelman mukaan. Yksikön siivous toteutetaan laaditun sii- 

voussuunnitelman mukaisesti. Siivouksesta vastaa Perhon kunta. 

Asiakkaan sairastuessa hänet lähetetään mahdollisimman pian lepäämään kotiin/asumisyk- 

sikköön. Toipumisaika tulee olla riittävän pitkä, ettei sairastunut tartuta toisia (flunssa, vatsa- 

taudit ym. tarttuvat taudit). Tarvittaessa yksikkö käyttää Soiten infektioyksikön asiantunte- 

musta. 

Terveyden- ja sairaanhoito 

Asiakkaan asumisyksikkö tai koti vastaa terveyden- ja sairaanhoidosta. 

Toimintayksiköllä on ohje ensiaputilanteisiin ja myös äkillisen kuolemantapauksen varalta 

Hygieniakäytännöistä suositellaan laadittavaksi yksikön oma ohje. 

a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kii-

reellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? 

Asiakkaat kuuluvat perusterveydenhuollon palveluiden piiriin kaikkien kuntalaisten tavoin. 

Työ- ja päivätoiminnan henkilökunta seuraa ja arvioi asiakkaiden terveyteen ja toimintaky- 

kyyn liittyviä asioita ja on tarvittaessa yhteydessä huomioistaan asiakkaan lähiomaiseen ko- 

tiin tai asumisyksiköön, jolla on päävastuu asiakkaan terveydenhuollosta. Hätätapauksissa 

soitetaan 112. 

b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? 

Toteutetaan asiakkaan perusterveydenhuollosta saamia ohjeita, jotka asumisyksikön sai- 

raanhoitaja tai asiakkaan lähiomainen on henkilökunnalle antanut. 

c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? 

Soiten perusterveydenhuolto sekä asiakkaan asumisyksikön sairaanhoidosta vastuussa 

oleva henkilö. Kotoa tulevien asiakkaiden terveydenhuollosta päävastuu on lähiomaisella 

Lääkehoito 
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a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? 

Soitelle on valmistunut 2018 lääkehoitosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Tämän Soi- 

teen lääkehoitosuunnitelman perusteella vastuualueen lääkehoitosuunnitelma päivitetään. 

Näiden molempien perusteella taas päivitetään yksikön oma lääkehoitosuunnitelma ja jat- 

kossa yksikön lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuosittain. 

b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? 

Yksikössä ei säilytetä lääkkeitä, lukuun ottamatta kohtauslääkettä epileptiseen kohtaukseen 1 

annos kulkee ko. asiakkaan mukana ja 1 kerta-annos säilytetään lukollisessa lääke- 

kaapissa. Kohtauslääkkeen antamiseen on perehdytetty ja ohjeistus kulkee asiakkaan mu- 

kana myös kirjallisena. Muuta lääkehoitoa yksikössä ei ole. 

Henkilökunnalla on voimassa olevat lääkeluvat. 

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa 

Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? 

Tehdään päivittäisiä kirjauksia SosiaaliEfficaan sekä asiakkaan RAI-arviointeja, mutta ote- 

taan myös yhteyttä tarvittaviin tahoihin. Moniammatilliset yhteistyöpalaverit ovat tärkeitä on- 

gelmatapauksissa 

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1.1.) 

Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, 

laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia? 

Kilpailutuksessa määritellyt kriteerit määrittävät alihankintapalvelua. Soite kilpailuttaa tarvitta-

vat hankinnat keskitetysti. 

Asiakasturvallisuus (4.4) 

Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa 
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Yksikön turvallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä muiden turvallisuudesta vastaavien 

viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palo - ja pelastusviranomaiset asettavat omat velvoit-

teensa edellyttämällä mm. poistumisturvallisuussuunnitelman ja ilmoitusvelvollisuus palo- ja 

muista onnettomuusriskeistä pelastusviranomaisille. Työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus ha-

vaitessaan puutteita asiakasturvallisuudessa tai asiakkaan hyvinvointia koskevissa asioissa 

Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yh-

teistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoi-

den kanssa? 

Yksikkö kuuluu SHQS-laatujärjestelmän piiriin ja yksikössä on tehty sisäinen auditointi 2017. 

Yksikössä tehdään säännöllisesti palotarkastus lain edellyttämässä aikataulussa. Yksiköllä 

on mahdollisuus konsultoida esim. hygieniaosaamista Soitesta (hygieniakierto tai muu oh- 

jeistus). Yksikössä on käytössä PRO24-turvallisuussuunnitelma. 

Hätätoimintaohjeet löytyvät eteisen ja toimiston ilmoitustaululta. Ohjaajilla voimassa olevat 

EA tai hätäensiapuvalmius. 

Yksikössä tehdään säännöllisesti paloturvallisuustarkastus. Ohjaajille pidetty alkusammutus-

harjoitus 2017. 

Henkilöstö 

Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet 

Henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon toimintaan sovellettava laki, esimerkiksi yksityi-

sessä päivähoidossa päivähoito- laki ja lastensuojeluyksiköissä lastensuojelulaki sekä sosi-

aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslaki. Jos toiminta on luvanvaraista, otetaan 

huomioon myös luvassa määritelty henkilöstömitoitus ja rakenne. Tarvittava henkilöstömäärä 

riippuu asiakkaiden avun tarpeesta, määrästä ja toimintaympäristöstä. Sosiaalipalveluja tuot-

tavissa yksiköissä huomioidaan erityisesti henkilöstön riittävä sosiaalihuollon ammatillinen 

osaaminen. 
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Omavalvontasuunnitelmasta pitää käydä ilmi, paljonko yksikössä toimii hoito- ja hoivahenki-

löstöä, henkilöstön rakenne (eli koulutus ja työtehtävät) sekä minkälaisia periaatteista on 

sovittu liittyen sijaisten/varahenkilöstön käyttöön. Julkisesti esillä pidettävään suunnitelmaan 

ei kirjata työntekijöiden nimiä vaan henkilöstön ammattinimike, työtehtävät, henkilöstömitoitus 

ja henkilöstön sijoittuminen eri työvuoroihin. Suunnitelmaan kuuluu kirjata myös tieto siitä, mi-

ten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan. 

a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? 

Henkilökuntaan kuuluu vastaava ohjaaja sekä neljä lähihoitajatasoista ohjaajaa sekä palve- 

luesimies 

b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? 

Yksikössä lyhyet sijaisuudet hoidetaan sissirekryn ja Asuntola Aamuruskon kautta. Pidemmät 

sijaisuudet hoidetaan Soiten resurssikeskuksen kautta sekä käytetään myös ulkopuolisia si-

jaisia. 

c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? 

Yksikön vastaava ohjaaja huolehtii, että työntekijöitä on riittävästi paikalla sekä viestittää ti- 

lanteesta palveluesimiehelle. 

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään 

sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asiak-

kaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti 

henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön ra- 

kenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tär-

keää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. 

a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? 

Henkilöstön rekrytointia ohjaavat työlainsäädäntö ja työehtosopimukset, joissa määritellään 
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sekä työntekijöiden että työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Erityisesti palkattaessa asi- 

akkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskenteleviä työntekijöitä otetaan huomioon erityisesti 

henkilöiden soveltuvuus ja luotettavuus. Tämän lisäksi yksiköllä voi olla omia henkilöstön ra-

kenteeseen ja osaamiseen liittyviä rekrytointiperiaatteita, joista avoin tiedottaminen on tär-

keää niin työn hakijoille kuin työyhteisön työntekijöille. Rekrytoitaessa uutta henkilöä työhön 

tarkistetaan hänen henkilöllisyytensä, työkokemuksensa sekä opintosuoritteensa. Terveyden-

huollon ammattihenkilön ja sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys tarkistetaan Julki-

Terhikki tai Julkisuosikki-rekisteristä. 

b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten 

kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? 

Yksikön henkilökunta ei työskentele asiakkaiden kodeissa. Alaikäisiä asiakkaita yksikössä ei 

ole. 

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta 

Toimintayksikön hoito- ja hoivahenkilöstö perehdytetään asiakastyöhön, asiakastietojen kä- 

sittelyyn ja tietosuojaan sekä omavalvonnan toteuttamiseen. Sama koskee myös yksikössä 

työskenteleviä opiskelijoita ja pitkään töistä poissaolleita. Johtamisen ja koulutuksen merki- 

tys korostuu, kun työyhteisö omaksuu uudenlaista toimintakulttuuria ja suhtautumista asiak- 

kaisiin ja työhön mm. itsemääräämisoikeuden tukemisessa tai omavalvonnassa. 

Jokaisella Soiten työntekijällä on HR-työpöydällä oma koulutuskortti, jolta löytyy ajantasainen 

tieto suoritetuista koulutuksista sekä sen kautta voi myös ilmoittautua itsenäisesti Soiten jär- 

jestämiin koulutuksiin. 

a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asia-

kastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? 

Noudatetaan perehdytyssuunnitelmaan kirjattua perehdytysmallia. Perehdytyksen apuna 

käytetään perehdytyskorttia. Kuntayhtymässä on käytössä perehdytyksen verkkokurssi, jota 

hyödynnetään. Tietosuojan verkkokurssi on suoritettava kahden vuoden välein. Tietosuo- 

jaohjeet löytyvät Intrasta. 
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b) Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? 

Laaditaan koulutussuunnitelma, jossa huomioidaan yksikön osaamistarpeet ja esimerkiksi ke-

hityskeskusteluissa ja auditoinneissa tai asiakaspalautteissa esille nousseet tarpeet ja henki-

löstön toiveet. Täydennyskoulutusta järjestetään jokaiselle työntekijälle vähintään kolme kou-

lutuspäivää ja BSC-kortin tavoite 100 % toteutuma koulutuksen osalta. Henkilökohtaiselta 

koulutuskortilta HR-työpöydällä löytyy ajantasainen tieto koulutuksista. 

Toimitilat 

Asiakkailla on käytössään Toimintakeskuksen kaikki tilat; ruokailutila ja työsalit. 

Tilojen käytön periaatteet 

Yksikön tilat on tarkoitettu työ- ja päivätoimintaan; tilat ovat yhteiskäytössä asiakkailla ja hen-

kilökunnalla. 

Asiakkailla on käytössään pukukaapit ulkovaatteiden säilytystä varten, samoin henkilökun- 

nalla. 

Henkilökunnalla on omat sosiaalitilat. 

Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? 

Yksikössä siivotaan siivouksen viikkosuunnitelman mukaan. Yksikön siivous ostetaan Per- 

hon kunnalta. 

Teknologiset ratkaisut 

Ei käytössä. 

Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimi-

vuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? 

Ei käytössä 

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto 
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Sosiaalihuollon yksiköissä käytetään paljon erilaisia terveydenhuollon laitteiksi ja tarvikkeiksi 

luokiteltuja välineitä ja hoito- tarvikkeita, joihin liittyvistä käytännöistä säädetään terveyden-

huollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010). 

Toimintakeskus on sosiaalialan yksikkö, jossa ei toteuteta varsinaista terveydenhuoltoa. Asi-

akkaiden käytössä olevat apuvälineet ovat pääsääntöisesti asiakkaiden henkilökohtaisia, 

jotka tulevat asiakkaiden mukana kotoa tai asumisyksiköstä. 

Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja 

huollon asianmukainen toteutuminen? 

Asiakkaan palvelusuunnitelmapalaverissa kartoitetaan erilaiset apuvälineet. Apuvälineiden 

hankinnasta sekä käytön ohjauksesta vastaa Soiten apuvälinekeskus, yksikköä lähin toimi- 

piste on Perhon terveyskeskuksessa. 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 

Kuntoutuksen apuvälineet: Perhon toimintakeskus/Lakanen Anu 0408043100, Soiten apuväli-

nekeskus puh. 0408065598 

Asiakas- ja potilastietojen käsittely 

Sosiaalihuollossa asiakas- ja potilastiedot ovat arkaluonteisia salassa pidettäviä henkilötie- 

toja. Hyvältä tietojen käsittelyltä edellytetään, että se on suunniteltua koko käsittelyn alusta 

kirjaamisesta alkaen tietojen hävittämiseen, joilla turvataan hyvä tiedonhallintatapa. Rekiste- 

rinpitäjän on rekisteriselosteessa määriteltävä, mihin ja miten henkilörekisteriä käsitellään ja 

millaisia tietoja siihen tallennetaan. Asiakkaan suostumus ja tietojen käyttötarkoitus määrit- 

tävät eri toimijoiden oikeuksia käyttää eri rekistereihin kirjattuja asiakas- ja potilastietoja. So-

siaalihuollon asiakastietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja terveydenhuollon potilastietojen käy- 

töstä vastaavasti potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Terveydenhuollon am- 

mattihenkilön kirjaamat sairaudenhoitoa koskevat tiedot ovat potilastietoja ja siten eri käyt- 

tötarkoitukseen tarkoitettuja tietoja, jotka kirjataan eri rekisteriin kuin sosiaalihuollon asia- 

kastiedot. 
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Palveluntuottajan on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä kä- 

sittelystä annetun lain (159/2007) 19 h §:n mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojär- 

jestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma. Tietosuojan omavalvontaan kuuluu vel- 

vollisuus ilmoittaa tietojärjestelmän valmistajalle, jos palvelunantaja havaitsee järjestel- 

mässä olennaisten vaatimusten täyttymisessä merkittäviä poikkeamia. Jos poikkeama voi ai- 

heuttaa merkittävän riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoi- 

tettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Laissa säädetään velvollisuudesta 

laatia asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet tietojärjestelmien yhteyteen. 

Koska sosiaalipalveluja annettaessa asiakkaiden tiedoista muodostuu henkilörekisteri tai - 

rekistereitä (henkilötietolaki 10 §), tästä syntyy myös velvoite informoida asiakkaita henkilö- 

tietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Laatimalla rekisteriselostetta 

hieman laajempi tietosuojaseloste toteutuu samalla myös tämä lainmukainen asiakkaiden in- 

formointi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tarvittaessa niiden korjaamista. Tarkas- 

tuspyyntö ja korjaamisvaatimus voidaan esittää rekisterinpitäjälle lomakkeella. Jos rekiste- 

rinpitäjä ei anna pyydettyjä tietoja tai kieltäytyy tekemästä vaadittuja korjauksia, rekisterinpi- 

täjän on annettava kirjallinen päätös kieltäytymisestä ja sen perusteista. 

Kun asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon 

palveluista, on tietojenkäsittelyä suunnitellessa huomioitava erityisesti sosiaalihuollon asia- 

kastietojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjatietojen erillisyys. Tietojen käsittelyä suunni- 

teltaessa on otettava huomioon, että sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon tiedot 

kirjataan erillisiin asiakirjoihin. 

a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötieto-

jen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen 

kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? 

Kaikki työntekijät allekirjoittavat käyttäjäsitoumuksen, jossa on käyty läpi tietosuojan ja tieto-

turvan perusasiat. Lisäksi henkilöstön on suoritettava tietosuojan ja tietosuojan verkkokurssi 

joka toinen vuosi ja läpäistä siinä oleva tentti. 
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Tietosuojavastaavat sekä pääkäyttäjät suorittavat lokivalvontaa, jonka tavoitteena on seurata 

henkilötietolain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä sosiaalihuollon asiak- 

kaan asemasta ja oikeuksista annetun lain noudattamista. 

b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tieto-

turvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? 

Joka toinen vuosi suoritettavalla tietosuojan ja tietoturvan verkkokurssilla sekä kaikilla si- 

jaiseksi tulevilla on velvollisuus allekirjoittaessaan työsopimuksen allekirjoittaa myös tieto- 

suoja- sekä salassapitosopimus. 

c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos 

yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsit-

telyyn liittyvistä kysymyksistä? 

Kuntayhtymä Soiten rekisteriseloste on Intrassa sekä palveluesimiehen huoneen ilmoitustau-

lulla. 

Yksikön tietosuojaseloste on ilmoitustaululla nähtävissä sekä Soiten intrassa. 

d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot 

Satu Tikkanen, satu.tikkanen@soite.fi, puhelin 044-7232343 

Yhteenveto kehittämissuunnitelmasta 

Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu 

korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta 

Yksikkökohtaista tietoa palvelun laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista saa-

daan useista eri lähteistä. Riskinhallinnan prosessissa käsitellään kaikki epäkohtailmoitukset 

ja tietoon tulleet kehittämistarpeet ja niille sovitaan riskin vakavuudesta riippuen suunni- 

telma, miten asia hoidetaan kuntoon. 

Toimintaa seurataan BSC-kortin tavoitteiden mittareilla. Riskienhallinta on PRO24-turvalli- 
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suusohjelmassa sekä laatuportissa. Parempi Työyhteisö -kyselyyn vastaa koko henkilöstä ja 

kyselyn tuloksia käytetään kehittämisen pohjana. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä 

ja sen pohjalta tehdään korjauksia ja muutoksia toimintatapoihin sekä työympäristöön. 

Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen 

Paikka ja päiväys 

Perhossa 19.11.2021 

Allekirjoitus 

Marko Hotakainen vs.palveluesimies 
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